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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 رحمـ –ذكر أحـده  يـإ دحـدل القتـواع العالميـا أن المـيخ/ محمـد اـو ابـد الوهـا   :يقول هذا
كــان يــإ مجأســ  أحــد بــيوو القباأــ  لهــو مــو أهــ  اللــدييوف يســقط   لــا اللــدييو يــإ  -هللا

رجـ  مجأس الميخف ياسلحى الرج  أن يأيذها ليرجف يأمر الميخ أحد طالب  أن ُيوصأها ل ف ي
أ  اللإ أليس  بحرام؟ قال: اأىف للكو حلى تعرف أنتا ُنفرق ايو المسا المديوف لقال: يا بيخ

صــا أل ابــارةق قريبــاق مــو هــذاف يقــول: الســ ال هــ  الق فلرد ييهــا نصــواف لاللــإ لــ  تــرد ييهــا
 لإن كان  حقيقيا يكيف توجيهها؟ ؟حقيقيا

  أحفاااي أنااا أ أيره  اال حااالة ال اااة  اام الااايد اأ ااام الم،ااكي أو لاام ت ااال  ل اا  واحااك  اا
اا أو الايد عباك الارحم   ا  ياتكه تار،م لاه  ويكار مر بذاا  ا   ا   ال اا ة  وأناه ،اال لي مال  ًاعذ

اا ي ال الاايد  نفساه ل  اه  اال يس شيئذا       ية الايد  فس ط  نه ال يس ال ه فيه الاكاا،  فلما
يااي  ل والاايد ق ا: إ ايا كاا،  اا ا ال ايس الا ه يا ط  نااه ف اك  و ا: لام دًاال  ا  شار  الاكاا،  

ااا اللااي   اا   قاااًره رياار   الر،اال اساار  وضاااحل البماااعة الم ر ااة ربااأ  وب اا ا امياال:  أقمذ
 المخاال،  و اي اللي  في الكع:ة  واللي   ام  و :  تروف      ام :ر  -رحمة هللا عليه-الايد 

ااا الًاااكدك علاا  طر  ااة و اان ر  تااروف   وال،اناال ارااار  تااروف عنااك كأياارل  اا  أ اال التلاام أقمذ
 اة ورير م  و سًتمل ا السل،  م أ ل البكع الًاكدك والًغليظ علي م.التا

علاا  كاال حااا  ال اااة المنساا:بة للااايد  ااا أيره عن ااا   ااا أيره  اال حااالة أم أ  والاا ه وماام 
ألافااه أحااك أحفاااي   أحااك أحفاااي الااايد ويكاار  رحم   اا  يااتكه أنااا مرأتااه فااي كًااا للااايدع عبااك الاا

  تروف الايد.  لرحم ؛ منه    أ ل اللي  في الكع:ة والر ِّمةال اة  و ي أئ ة  الايد عبك ا
عل  كل حا  المسألة ا،ً ايقاة  ول ا   ان ر أئماة الاكع:ة وعلماال ن،اك  ام التاااة  تاروف  و اا 
ُيكار فااي ال اارا  ا  الًفر اام  ااي  المساائل ال باار  والاااغر   اي  ال بااائر والاااغائر  وباي   ااا فيااه 

 تاااروف و اااا :ر عناااك أ ااال التلااام  وماااك قكااا:، فاااي وماااة أو ااااالف  أو أ ااااالف فياااه  ااا ا أ ااار 
أيال:   ه النسبة لاخص ُدنايبه أيل:   وبالنسبة لاخصل آار أو في ظرفل  ا  الراروف ُدناياب

 آار.
 وعل  كل حا   النسبة للايدع ا   يتكه  ا ايًغربً ا اطالمذا.

 طالب:.........
 .نتم

 طالب:.........
 أ  ل    ا  م     الينا.

 :.........طالب
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ِّ ال الاكاا،  و ا  الااي:م الماار ي   ا  دار     الا:كاني و ا الا:كاني ق :ل:،  ا  م     الينا
 فيه  ا  : أشك    اأ احة.

 طالب:.........
 ل: عنكك اي ب ا أع ني اقا ا.

م وأ ااًباااراإ. قتنااي ا، كااا، فيااار  تااك يروق فاميااب:ع ال ااايم ف ااط؛ م،   ه،  ااا لااه يروق ُت ااك ِّ
 ميب:ع ال ايم تبكأ ااًباراإ ال،ا تة.ا

 طالب:.........
 ،    عنكك  ا ت كر تخر، ا لنا ار

 طالب:.........
عل  كل حا  ايًتما  اميل:  المنايال للرارف والااخص فاي الاكع:ة أ ار   لا:  و  ارر فاي 

 الارع  وله نرائر.
 طالب:.........

 لل نك  يا ب:،  مو 
 طالب:.........

ل الكاا، وال اإ والاامة وكال  ا ه دأ   : ال  له اير  سألة ثانية  ل   الا:كاني در  حِّ   ر  حِّ
 ام :ر  ا في ا شيل عنك   وله في ا ريالة  ريالة   ب:عة.

 طالب:.........
أ  اا  و، ااة نراار أااار  يعنااا  ماا  عرفاا:ا  ااالمن ر الساالفي ال ااكقم  والن،ااكه ورياار  تترفاا:،  أ..

والمبًكعاااة وأ ااال ال باااائر وريااار م أ ااا:ر قتناااي ثانياااة؛ ل ااا  الراااروف   تاااا لً م للُمخاااالفي  والتاااااة
 الاالة ُتغلظ عليه  أل  ا مبل يانًي  وثاال   ومبال يانًي   اتخًل، أنة ار، وأنة تأ ر شخاذ 

 مبل عار   ينة وثالثي  ينة أ شك أ، الرروف ضار ة تخًل،  وهللا المسًتا،.
   ،اارة الًاي ُت ساق  تا:، ال ،اارة  ال من امركتاة  لاالة فاتاةل اارجُقتمر وأنا  في ،:ارنا  ية
 إ وأ أحاكيالاة البياة وأضا: ِّ   إأضا: ِّ   وأ قسامت:،  اق  ت:ن ا ا ي قسام:ن ا ح،ارذ   ا ال،كرا، الً

   وهللااأحااكذ  قترفا:، وهللا  اا ...  يئاة ال كاناة و ام  اا كانااة علياه فاي داري  ل ا  لا: ام ا:ر علا 
 ر  هللا د كد م  هللا دكل م عل  ال م و :ف  م للتمل  ه.المسًتا،  وهللا د كه وأة ام : 

 .بس  هللا الرحمو الرحي 
هــ  لالحمــد ر ر  العــالميوف لصــأى هللا لســأ  اأــى نبيتــا محمــد لاأــى  لــ  لصــحب  لاللــابعيو 

 بإحساٍن دلى يوم الديو.
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 ۉ     ۉ   ۅ  ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ  }: "قولـ  تعـالى: -رحمـ  هللا تعـالى–قال اإلمام ااو كثيٍر 

ۈئ   ېئ      ۈئۆئ   ۆئ      ۇئوئ   ۇئ    * ەئ ې   ې   ې   ې   ى   ىائ   ائ   ەئ  

ٺ      ٺڀ   ڀ   ڀڀ   ٺ      پ پ   پ     ٻ   پ   ٻٱ   ٻ   ٻ    * ېئ   ېئىئ   ىئ   ىئ   ی   ی   

 [.182-180]البقرة: {ٺ
 اأـى الاجب ـ ذلـ  كـان لقـد لاألقـرييوف لأوالـديو بالوصـيا األمـر اأـى الكريمـا اآليا هذه ابلمأ 

 ."المواريث  يا نزلل قب  القوليو أصح
ـــــــرة: {ٴۇ} م، م:لاااااااهإ    ې   ې   ۉۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   } متنااااااا  ُفااااااار  [ 180]البق

ٹ   ٹ    }قتنااي ُفرضااة ال:ضااية وُأو،بااة ال:ضااية  كمااا فااي م:لااهإ  [180]البقــرة: {ې

ال:اإ  ااا ا فاااي أو    ماااكل اااا وا،بااااإ [178]البقـــرة: {ڑ   ڑ   ک }  [183]البقـــرة: {ٹ
ر..[ 180]البقرة: {ٴۇ}ام ر  و ن م    ق : إ  تن   ر  متن  ُمك ِّ  . ُمك ِّ

 هأوهـاأ يأيـذها هللا مـو يريضـا   قـدرةالمُ  المواريـث لصارع هذهف نسخ  الفراأض  يا نزل  يأما"
ـ يـإ الـذ  الحـديث يـإ جـا  للهذا الموصإف ات  م    تحم   لال لصيا غير مو احلم    الغيرهـ توالس 
 د ن  » يقـول لهـو يخطـب -لسـأ  اأي  هللا صأى- هللا رسول سمع : قال فيارجا او امرل او
ه  طهى قهد   ّللا  ق ٍ  ذ   ُك    أها  ُ ف حه ق  ي اه  يهاله  حه ص   ."«ل وهار ثٍ  له

ُقاا   ا ُقاا أ  -رحماه هللا–حكدث أ وضية ل:ار   روه    طرق وكل ا أ تسالم  والااافتي 
إ أ ل ااي امئمااة لااه  ااال ب:   ال ااكدث ُ ًل اا ذ  ااال ب:   ااا  اا  عااالمل اأ و  اا: ال ااكدث لاليًفاضااة وت

وضااية لاا:ار   ف اام تل اا:ا  اا ا الخباار  ااال ب:   وه، كانااة  فرياتااه أ تاااأ  ل اا   ،م:ع ااا وتل ااي 
 .  ال ب:  أعرم     ،ري كأرة ال رق ام ة ل ا  ال ب:   وا   ح،ر ق : إ ا، تل ي ام ة لل كدث 

 اـو دمحمـ اـو فابيـد اـو يـونس اـو فأيـااُ  او داراهي  او دسمااي  ثتاحد  : أحمد ماإلما لقال"
 ېۉ   ې   ې    } اآليــا هــذه أتــى حلــى البقــرة ســورة يقــرأ ابــا  ااــو جأــس: قــال ســيريوف

 واــ متصــورف اــو ســعيد رلاه لكــذا فاآليــا هــذه ســخ نُ : يقــال [180]البقــرة:{ ې   ى
 واـ اأـإ لقال برطهماف اأى صحيحق : لقال مسلدرك ف يإ الحاك  لرلاه ب ف يونس او فمي ٍ هُ 

 ال انكــ: قــال[ 180]البقــرة:{ ې ې   ى } :قولــ  يــإ ابــا ٍ  ااــو اــو فطأحــا أاــإ
 لأقـر فلوالديوا ميراث يبيو الميراثف  يا هللا يأنزل لألقرييوف لصيا   دال غيرهما الوالديو م  يرث

 ".المي  مال ثأث يإ األقرييو لصيا
 .   در     اممربي  فال وضية له رير ال:ارثي   أ اوضية اممربي     

قـال:  محمـدف اـو حجـاج ثتاحـد  قـال:  الصـبا،ف او او الحسو محمد ثتاحد  : حات  أاإ ااو لقال"
ې ې    } :قولـ  يـإ ابـا ٍ  ااـو اـو اطـا ف اـو اطـا ٍ  اـو لاثمـان فجريج ااو أيبرنا
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ــرة:{ ى ٻ   پ   پ   پ     ٱ   ٻ   ٻ   ٻ  } اآليــا هــذه نســخلها [180]البق

 :حــات  أاــإ ااــو قــال ثــ  [7]التســا : {پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ   ٿ   ٿ
 اـو لسـعيد فلاطا  فلمجاهدٍ  فلالحسو فالمسيب او لسعيد فموسى لأاإ فامر ااو او لرل  
 لمقاتـ  فلالسـد  فلقلـادة فأنس او لالريي  فأسأ  او لزيد فلاكرما فسيريو او ومحمد فجبير

 متسـوياف اآليـا هـذا أن: لالزهـر   فلالضـحا  فريحٍ لُبـ فالتخعـإ لإاـراهي  ف ل لطـال  فحيـان وا
 كيـف -هللا رحمـ - الـراز  اـو  امـر اـو محمـد هللا ابـد أاـإ مـو لالعجـب  الميراث  يا نسخلها

 ."الكبير تفسيره يإ ىحك
 الرازه..الرازه.
 طالب:........

 .الًفسير الا ير   الخ يل ضاحل  مك    عمر الرازه  تروف  ا 
 ."متسويا غير اآليا هذه أن األصفهانإ مسأ ٍ  أاإ او الكبير تفسيره يإ ىحك كيف"

  .لنسد  أ در  النسد  ُدن ر النسدأ :  سلم امضف اني    المتًزلة  وأ ق :   ا
 لــديوالوا توريــث مــو بــ  هللا ألصــى مــا اأــيك  لــبكُ  لمعتــاه المواريــثف بآيــا فســرةق مُ  هــإ لإنمــا
 ."فسريوالم أكثر لهو :قال [11]التسا : {گ   گ   گ   ڳڳ }: قول  مو قرييولاأل

 م:  أكأر المفسر  .
 ياق متسـو  دنهـا: قـال مـو لمـته : قـال: الفقهـا  مـو المفسـريو لالمعلبـريو أكثـرقـول  لهو: قال"

 ف ٍ ل لطـــا لمســـرلقٍ  فلالحســـو فابـــا ٍ  ااـــو مـــذهب لهـــو يـــرثف ال يـــيمو ثاالـــاق  فيـــرث يـــيمو
 ."يسار او لمسأ  فلالضحا 

اةذ ل    ارقة  و   أطلام علي اا النساد قكا:،  اراي  النساد ال،زئاي ؛ فً :، آقاإ الم:ار ث ُ خا ِّ
اااا كلي ااام، النساااد عناااك الم   ا لل كااام  وهنماااا دًنااااو  الرفااام ال،زئاااي  اااً اااك ي  أعااام  ااا  أ، قكااا:، رفتذ

 الًخايص والً ييك  وهللا أعلم. 
 أـىا للكـو حيـانف اـو لمقاتـ  فلقلـادة فأنـس اـو لالرييـ  فجبير او سعيد اأيض   قال لي  :قأ "

 بعض حك  ريع  دنما المواريث  يا ألن ؛الملأير اصطالحتا يإ انسخ   هذا يسمى ال ه ال  قول
 ."يرث لال يرث ممو أا  األقرييو ألن ؛الوصايا  يا اموم اأي  دل ما أيراد

 و   أ در .
 طالب: لمو ال يرث.

 و م  در  و   أ در .
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 أـىا اآليـر ليقـإ لـ ف يوُاـ بمـا يـرث مـو حك  ي يرُ  فيرث المو ل  يرث ممو أا  األقرييو ألن"
 إلسـالما االـدا  يـإ الوصـايا ند: بعضـه  قول اأى يلأتى دنما لهذا األللىف اآليا اأي  دل  ما

 ."يااآل سياق مو الظاهر لهو لاجبا كان  دنها: يقول مو يأما خ فس  نُ  حلى اندب   كان  دنما
   نتم.[180]البقرة: {ٴۇ} إ-،لا وعال– ف :م    م:له  و :

 يـإن ا فالفقهـ مـو لالمعلبـريو المفسـريو أكثر قال  كما الميراث بآيا متسويا   تكون  أن ييلعيو"
 لملقـدما لأحـديث اتـ  متهـإ   اـ  باإلجمـا،ف متسـووق  الـوارثيو لاألقـرييو لأوالـديو الوصـيا لجو 

ه  د ن  » طهى قهد   ّللا  ق ٍ  ذ   ُك    أها  ُ ف حه ق  ي اه  يهاله  حه ص   مـو للجـو ق  فسلق م حك ق  الميراث آياي «ل وهار ثٍ  له
 لهـ  يـراثم ال الـذيو األقـار  بقإ بالكأياف هذه حك  اها ي رُ  لالعصباعف الفرلض أله  هللا اتد

ـــ الثأـــث مـــو لهـــ  يوصـــى أن لـــ  ســـلحبيُ   يـــإ ثبـــ  مـــالل   لبـــمولهاف الوصـــيا بآيـــا ااسلئتاس 
 ."امر ااو او الصحيحيو

ي عناك ال نفيااة  اا ُقساام   ال:ضاية ال:ا،بااة  و ااي  اا كانااة للفارع رياار الا:ار   ايا  اااإ أحااك اموأ
ا  ا  اااا: أ داااار   وأ درثاااا:،؛ من اااام   ، -أحااااك أوأي الميااااة مبلااااه-وتاااارك أوأيذ باااا:، : وتاااارك أوأيذ

 ية ال:ا،بة. أعما  م  ل   ق،ل أ، ُد:ضي ل م ،ك م     عنك ال نفية ااضة  وُ سم:ن ا ال:ض
 طالب:.........

 . عرف ال نفية  ا أيره ع  الاافتيةأنا أ 
ق   مها» :-لسأ  اأي  هللا صأى- هللا رسول قال: امر قال ااو او الصحيحيو يإ ثب  مالل  "  حه

ر ئٍ  ـأ  ٍ  ام  ـإ  ق  لهـ ُ  ُمس  ـإ به أهلهـي و   يهب يـ ُ  ي يـ    ُيوص  ـي   د ال   لهي  ص  له ُلويهـاق  ُل ُ له هُ ا   مهك  ـده  مـا: امـر وااـ قـال «ت 
 ."لصيلإ لاتد  دال ذل  يقول -لسأ  اأي  هللا صأى- هللا رسول سمع  متذ ليأاق  اأإ مرع

الفرق ا   عمر و ا عنك     الي اي  و ا ا  :،ا:يت حًا  عناك الت االل  ا  عا اة النااق أ، ال:ضاية 
  يامم ال اكدث ك:ن ا ُت ًل أ أثر ل ا في ام،ل  ُد كر عا  واحاك  ا  عا اة النااق  ا  المًاأار 
قرا  المساكي    وأ ر  كًل وضيًه ووضت ا عنك رأيه  ق : إ وهللا  ا ،اني الن:م اأ ا، م تً اا

 هللا صـأى -هللا رسـول سـمع  متذ ليأاق  اأإ مرع ماأ، ال:ضية ُتكني ام،ل  وا   عمر ق : إ "
  فيه. أل    اتخ  ال ف   ثم  تك يلك تارف " لصيلإ لاتد  دال ذل  يقول -لسأ  اأي 

 طالب:.........
 نتم.

 طالب:.........
أ   اااي فاااي امماااار  وريااار امماااار   ل ن اااا فاااي امماااار  المناااا:  علاااي م ن ًااااج الااا  اااااراج 

و ب اا  أ،  اا  ال:رثااة  اا    و ب اا   اا  اممااار   اا  أ داار « ال لصــيا لــوارث»الاا:ارثي ؛ ل ااكدث 
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ا   أحاك اميابا  الأالثاة  ف ال ُق اا إ ل   ُحرِّم    المير   ُحرِّم    الميرا    : في امضل وار 
   ا رير وار  ُد:ض  له  

 طالب:.........
 .نتم

 طالب:.........
 عنكك ماتل  وعنكك كافر.

 ليحــــــــــــــــرم المــــــــــــــــخ  مــــــــــــــــو الميــــــــــــــــراث
 لاحـــــــــــــــــــــدةق مـــــــــــــــــــــو اأـــــــــــــــــــــٍ  ثـــــــــــــــــــــالث  
 رق  لقلـــــــــــــــــــــــــ ق لايـــــــــــــــــــــــــلالف ديـــــــــــــــــــــــــو 
:ضا، المارثر فاي عاكم ف ل ُد:ض  لل ر ل ال افر  ُد:ضا  لل ر ال الرميام  ُد:ضا  لل اتال   ال ال 

ال:ضية  :  ،ري اأر  وعك ه  أو أ، المل :ظ في ال ر ا،    اأر   ل :ظت في ال ر ا،  ا  
 ال:ضية 

 طالب:.........
 .نتم

 طالب:.........
 قتني ل: ضار له مر ل كافر  ا د:ضي له  ايل 

 طالب:.........
 .نتم

 طالب:.........
   ايا

 طالب:.........
 .[8المملحتا:] {چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڃ   چ   چ   چ}

 طالب:.........
 ألنه أ قملك.فأ ا الرميم؛ 

 طالب:.........
 .نتم

 طالب:.........
 ت :، ال:ضية لسيك         ال يأية  وال اتل 

 طالب:.........
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   ايا
 طالب:.........

 ال اتل 
 طالب:.........

   ايا
 طالب:.........

 ُد:ض  له 
 ....طالب:.....

بة التلااة  ا  ال ر ااا،  ا  المياارا   التلاة لاائال دًت،ال المياارا   في ًال  :رثااه  ل ا   النساا  اان ا: إ 
 رأه الايد   الل:ضية  

 طالب:.........
 .نتم

 طالب: لأقات ؟
 لل اتل ُد:ضي لل اتل أو ُد:ضي  :ض،ل قامل ماتله.

  طالب:.........
 .نتم

 طالب:.........
   ڇ   چ  ڃ   چ   چ   چ } بذاااا أ  اااانم  ااا  ال:ضاااية لاااه  الاااارو  المتروفاااة ملنااااإ ال فاااار ايا كاااا، مر 

رثااه  ُق اارم  اا  ف اال ال اتاال  اا:  مناا:عت  اا  المياارا ؛ منااه مًاال  :  [8]المملحتــا: {ڇ   ڇ   ڇ
 ال:ضية؛ منه مًل الم:ضي له 

 طالب:.........
 .نتم

 طالب:.........
 ف ك قسًت،ل.ال:ضية مك ايًت،ل؛ من ا أ تأبة اأ  الم:إ 

 طالب:.........
   ايا

 طالب:.........
 أ  تك  د:ضي  :ض، قامل   ا ال اتل.

 طالب:.........
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لاااا: أ دلاااازم أ، ت اااا:، التلااااة المسااااًنب ة م تيااااة مااااك أ قسااااًت،ل المياااارا   ل نااااه  رنااااة ايااااًت،ا  
 يارع   ال فايالميرا   قتني   ا ال ه فرا  وحمل والك   ا   كاا،ل الا   كاا، فاي يايارته وفارا  وأ

قما:إ و ب ا  الأااني  و ا:  ام يلاك  أ،  اله أ، قسًت،ل اأر   منه  :  :،:ي في السيارة قمكا 
 ُق كم عليه  أنه ماتل تلز ه الكقة وال فارة  وأ در   فالتلة ظنية  ا  ي م تية.

 طالب:.........
 .نتم

 طالب:.........
ا أو يقاةذ أ الما ط عنك أ ل التلام فاي الم:ار اث أ، ال ًال الما و أانم  ا  اأر  كال  اا أو،ال ما:يذ

ناااك كفاااارة  الااا ه ااًلفاااة فياااه الفًااا:  عناااك المًاااأار   ايا لااام ُقفااار ِّ  علااا  رأه المال ياااة  وأ حًااا  ع
ااا  ال،م ااا:ر و ااااإ عناااك  احًااا  لااا:  اااا فااارا   اااايام اتاااا،  ال ًااال أ دااار   حًااا  لااا: يااا ا  عال،ذ
 الاافتية.

 طالب:.........
 .نتم

 طالب:.........
 يعتإ يرث يإ غيره قات  يطأ. فطالب: صدر ييها يلول 

 ايا لم ُقفر ِّ .
 .قاتال  طالب: دذا ل  ُيفر  ط ما ُيعلبر 

 ماتل  في كًل أ ل التلم ماتل.
 طالب: دذا ل  ُيفر  ط؟

  اشااكا   ااايام حااال ال ًاال علاا هولاام ُقفاار ِّ   أ فااي كًاال التلاام عنااك ال،م اا:ر  ااا فياا ايا لاام دًتااكا 
 و اإ. االاافتية ُدبالغ:، ل: ي ا  عال،ذ دكقه  حً  عل  

 طالب: صدر ييها يلول. 
 كل  ا ضكر فيه فً:   ا لنا فيه ن اش  ل   ايا فرا .

 طالب:.........
 .نتم

 طالب:.........
 ال ر م  ائة وعار    اي  ائًي .كا، ل: 

 طالب:.........
 .نتم

 طالب:.........
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 . ل ا االف  ا في كًل الفرائض في ،ميم الم
 طالب:.........

 اة الا:ار التبرة  أب:إ ال:فاة مبل الم:ر ِّ   أ اك أ، تأباة وفا اعل  اعًماي م:له ايا كا، م:له  تًمكذ 
 .   قك:، حكم م حكم الغرم  وال ك   تك  :إ  :رثه ت :، ال:فاة  تك   وهأ 

 يــإ ميــدٍ ح اــو ابــد للقــااف جــد   كثيــرةق  دلــيه  لاإلحســان األقــار  ابــر بــاألمر لاألحاديــث لاآليــاع"
 -هللا رسـول قـال: هللا ابـد قـال: قـال نـاي ٍ  اـو حسـانف اـو مبـار  او فهللا ابد أيبرنا: مستده
مه  اا وه  يها»: تعالى هللا يقول: -لسأ  اأي  هللا صأى لهان    ده ةق   ه له  يهُكو   له    ث ت  ده ُهمه  لهاح  ت  عهأ  ُ : ام   لهـ ه  جه

ــيب ا ال ــ ه  ي ــإ نهص  ــيوه  مه ــذ عُ  ح  ــ ه  أهيه ظ م  ــره ه  ب كه ُطهه   ــ ه  ب ــ    أل  ةُ  فلهُأزهك  يه ــاله صه   انقضــا بعــد اأيــ   ابــاد له
أ  ه   ."«أهجه

 ".ماال   أ [ 180]البقرة:{ ۉ   ې   ې }لقول : 
اياااناي   باااارك  ااا  حساااا،  ق ااا: إ ًتليااام ضاااتي،  وضاااتفه شاااكدك؛ م، فاااي ال اااكدث كماااا فاااي ال

  ًروك.
 طالب:.........

 .نتم
 طالب:.........

   ايا
  طالب: معتاه؟

ا  وا ا  ال،ا:زه ق ا: إ الخبار ايا لام دأباة فاال تً لا، اعًباار     أ تنا  ل: ضأ؛ منه ضاتي،ت ،اك 
 اال  و،:ي   أل عك ه. ئذاوأ تسًنبط  نه شي  تب ث في  تنا 

عهأ ـ ُ »و  : إ  ـيب ا لهـ ه  جه ال ـ ه  ي ـإ نهص  ـيوه  مه ـذ عُ  ح  ـ ه  أهيه ظ م  ـره  ب كه ُطهه   ل علياك ال:فااة قتناي كًا «ب ـ     ه أل 
ف» ةُ  لهُأزهك  يه ه اله صه أ  ه  انقضا  بعد اأي  اباد  له ا ث ضتفه شكدك فماام ال كدعل  كل حا   اي «أهجه

 .دًُ لا،
 طالب:.........

 .نتم
 طالب:.........

  سًنك  عل  أنه  ًروك  عنكك قا أ ا عبك الرحم .   ا بارك    حسا،  ًروك  
 طالب:.........

 ُقخاِّل،.

 ........طالب:.
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   مع ؟ما الذ
 طالب:.........

 أ شك أ، ضتفه شكدك  ل   ُق ا إ لي   نتم.
 طالب:.........

 .نتم
 طالب:.........

 .  ب:   و    ام :ر ل ا ن اش ط: للي  و  هأييما في -نص–ت ر به لي  
 اـو لسـعيد فلاطـا ق  فلمجاهـدق  فا ابـ ااـو قال ف ماال   :أ [ 180]البقرة:{ ۉ   ې   ې }"لقول : 

 فانحيـ اـو لمقاتـ  فأنـس اـو لالرييـ  فلالسـد  فلالضـحا  فالعويإ لاطيا فالعاليا لأاو فجبير
 مو ته لم فكالوراثا كثر أل المال ق  سوا    ممرلاا الوصيا: قال مو مته  ث ف لغيره  لقلادة

 محمـد ثتاد  حـ :حـات  أاـإ ااـو يقـال مقـدارهف يـإ ايلأفوا ث  فيال  ز ج ماال   تر  دذا يوصإ دنما: قال
 يـ ق: قـال أايـ ف اـو فاـرلة اـو همـام اـو فسـفيان أيبرنـاقـال:  المقـر ف يزيـد اـو هللا ابد او

 للــ  اأريعماأــ أل ديتــار ثالثماأــا لتــر  فمــاع قــد قــري ٍ  مــو رجــال   دن: -اتــ  هللا رضــإ- لعأــإ ٍ 
ـا: [ لقال أي180]البقرة:{ ۉ   ې   ې } :هللا قال دنما بمإ  ليس: قال ؟يوا    هـارلن  ثتاد  لحـض 

 ."الهمدانإ دسحاق او
ل كأيرذا  عل  كال حاا  أ ُد:،اك شاي اأربتمائة يدنار    ال  ل   ا مليل !    ال  ل أليسة ايرذ 

أ، وأ  ااا ت اا:م  ااه ُح،ااة فااي ت كدااك   ااكار  ااا ق،اال  -عليااه الاااالة والسااالم– رفاا:ع الاا  النبااي 
 .ُد:ض   ه

 اـو همـام اـو سـأيمانف ااـو -يعتـإ– ابـدة ثتاحـد  قال:  الهمدانإف دسحاق او هارلن  ثتالحد  "
: اأـإ لـ  يقـال ألصـإ؟: لـ  يقـال يعـودهف قومـ  مـو رجـ ٍ  اأـى ديـ  ااأي ـ أن: أاي  او فارلة
 .لولد  ياترك  ايسير   ايئ  ب تر  دنما[ 180]البقرة:{ ۉ   ې   ې ې } :هللا قال دنما
 او ااو ابا ". اكرما او ثتإحد   :أبان او الحك  لقال
 ثني عكر ُة ع  ا   عباق.حكا 

ثتإ اكرمُا او ااو ابا   :ابا  ااو لقا[ 180]البقرة:{ ۉ   ې   ې } "حد 
 .ا"يير   يلر  ل  اديتار   سليو يلر  ل  مو

   -رضي هللا عنه-و ايا ع  ال ه ترك ثالثمائة وأربتمائة في الخبر السا م ع  علي 
ـ: يقـال كـان: قلـادة لقـال فاديتـار   ثمانيو يلر  ل  مو ايير   يلر  ل :  ل طال  قال: الحك  قال"  األف 

 ."يوق  يما
ا لألوماإ والرروف وامح:ا  وام اك .    ا قتني تبتذ
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 طالب:.........
 نتم.

 طالب:.........
أاا   أحيانذا قك:، امل، و أله الفً:   أا  الزكاة  أحيانذا ت :، امل،  تض الناق تمنام  ا   نتم

ة  تاض امحا:ا  والتاا:ر الماضاي أف وُ فً   أ، قأا  الزكااة  وفايآرة الزكاة  وأحيانذا ت :، عا
    ا    الم ن ر      ا    أربا  ام :ا  ال ائلاةفأل، ،نيه    ال  ل   ه عنك  أل، يدنارال 

دار،ر   اايل لاه  ا فاي ومًناا  ا ا المليا:،  اا ق،ايلأحيانذا   ل ا  أضا ا ...ئذاوار،  ا تساوه شاي
وفي ومةل  م  ُقاًر  البياة  مائاة ر اا   فالً كداك  تاكيل  تاي   ام اااًالف   ه قسكنهال البية 

 ا ئذا   ا ا  ساكي   و اامح:ا  رير أئم؛ ول  ا في الخبار امو  أربتمائاة يدناار ماا إ  اا تارك شاي
ا،   ه مااا إ ثماااني    اا   تخًلاا،  ااااًالف امحاا:ا ؛ ولاا ا المسااألة عرفيااةالاا ه ق اا: إ يااًي   والاا 

ُد:ضااي  و اا    ث أ ق ًاااج  تااه أوأي  الاا  أ، دً ففاا:ا الناااق  و اا ا  اا: المااا ط  ياا اتاارك اياارذ 
ه والماا ط فاي م:لا حمله يلك حملًه ال:ضية عل  أ، ُق :ِّج ورثًه أ، دً فف:ا النااق  فمأال  ا ا...

 ال  أار . «دن  دن تد، لرثل  االا  يلكففون التا »إ -عليه الاالة والسالم–
 طالب: أغتيا .

 نتم.           « ل  مو أن تداه  االا  يلكففون التا أغتيا  ييرق »
 .[180]البقرة: {ى}م:لهإ 

 .....طالب: 
 لحسوا ثتاحد  : حات  أاإ ااو قال كما لاإلحسانف بالريق :أ [ 180]البقرة: {ى}إ "لقول 

 ."بمار او هللا ابد او داراهي  ثتاحد   قال: أحمدف او
 قسار عنكنا.

 طالب:........
 .نتم
 لب:........طا

 ا   قسار   ا أيره وهللا.
 طالب: نقول اللصويب مو رلايا ااو أاإ حات ؟

 ؟ ايا
 طالب: يقول يإ األص  او يسارف ليإ حاٍل ديتار لاللصويب.

  اار.
 طالب: لمو رلايا ااو أاإ حات .
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 طيل.
ٴۇ ۋ   ۋ    } :قولـ  الحسـو اـو فمتصـور اـو ابـاد اـو فالمغيـرة اـو سـرلر ثتإحـد   "قال:

 هحضـر  دذا يوصـإ أن مسـأ ٍ  ك  اأى حق   الوصيا نع : يقال[ 180]البقرة: {ۅ   ۅ   ۉ
 مو ل اورث جحفتُ  ال لصيا   ألقريي  يوصإ أن بالمعرلف لالمراد فالمتكر غير بالمعرلف الموع
 لال مـاال   لـإ دن هللاف رسـول يـا: قـال اسـعد   أن الصـحيحيو يـإ ثبـ  كمـا تقليـرف لال دسـرافٍ  غير

ثأــثف يال :قــال «ال» قــال يبالمــطر؟: قــال «ال»: قــال مــالإ؟ اثأثــإ أيألصــإ لــإف ااتــا دال يرثتــإ
ف لهالث ُأثُ  الث ُأثُ »قال:  ث يرق ثهله ه  تهذهره  أهن   د ن  ه  كه ره ت يها ه  له الهـا    تذره أن مو ييرق  أهغ   «الت ـا ه  ُفـونه يهلهكهف   اه
 لرسـو يـإن الريـ ف دلـى الثأث مو غضوا التا  أن لو: قال ابا ٍ  ااو أن البخار   صحيح ليإ
ث يــرق  لهالث ُأــثُ  الث ُأــثُ » :قــال -لســأ  اأيــ  هللا صــأى- هللا  ســعيدٍ  أاــإ اــو فأحمــد اإلمــام لرلل  «كه

 ."حتظأا او البا او ذيال او فهاب  اتإ مولى
 ا   عبيك عنكنا.
 طالب:.........

 طالب: ااو ابيد؟
 ز ر ةإ ز اي    عًبة  و : تا ي،.ا   عبيك؛ منه ق :  في النسخة الم ب:عة وام

 ذيال؟ أمطالب: زياد 
  : الًا: ل يقا .

 طالب: ذيال او ابيد؟
 نتم.

 ."حتيفا او جذي  او حتظأا سمع  "او ذيال او ابيد او حتظأاف قال:
حماك   نباه علياه الاايدع أُح قم أو حِّ قم  الم ا:ي أنه  ال ال الم ملة  و،اال فاي الم ب:عاة  اال،يم

 . شاكر
 اـ فاإل مـو بماأا حجره يإ ليلي ٍ  ألصى حتيفا جده أن حتيفا او ذي ح او حتظأا سمع ل: "قا

 لصي أ دنإ: حتيفا يقال -لسأ  اأي  هللا صأى- هللا رسول دلى يارتفعوا فاتي  اأى ذل  يمق
 ".«ال ال ال» -لسأ  اأي  هللا صأى- التبإ يقال افبالمطي نسميها كتا اإلا  مو بماأاٍ  لإ ليلي 
 كنا الم ية.عن

 طالب: المطيا؟
 .نتم

 طالب:.........
   ايا
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 طالب:.........
 الم يبة.

 طالب:.........
   ايا

 طالب: الوصف ل .
 نتم.

ف اله  اله » :-لســـأ  اأيـــ  هللا صـــأى- التبـــإ يقـــال  قهاُ  اله ـــده ـــسق  الص  م  ـــرق يه  لهإ ال   فيه  يخمـــس لهإ ال   فعهم 
 عكثــر  يــإن فلثالثــون  يخمــسق  لإال فيثالثــون  لإال فن للامــر  يخمــسق  لإال فيعمــرلن  لإال فامــرة

  ".بطول الحديث لذكر «يأريعون 
 طالب:.........

 د   أ
قهاُ » فااي  اا ا ال ااكدث ــده ــسق  الص  م  ــرق  لهإ ال   فيه  يخمــسق  لإال فعمــرلن ي لإال فامــرة يخمــس لهإ ال   فيهعهم 

  لا  حسال ملاة الماا اي ع «يـأريعون  كثـرع إنل  فلثالثون  يخمسق  لإال فيثالثون  لإال فن للامر 
 وكأرته امضل الً كدك  ولتل  ا    ا السائل قتني ُدنايبه امربت:،.

 طالب:.........
ق : إ رضية  ما رضي  ه رباي لنفساه الُخماس  ويايأتي ال اض  -رضي هللا عنه–  أ :  كر نتم

عليااه  - ال:رثااة كااا، أولاا ؛ ل:ضااية النبااي علاا  الغااض  اا  الألااث الاا  الرباام  وأنااه كلمااا كااا، أرفاام
ث يرق  لهالث ُأثُ  الث ُأثُ »لستك  -الاالة والسالم  .مل  نها  فالربم أف ايام الألث كأيرذ  «كه
  طالب:.........
   يبة  اال .

 نتم. 
ـــ : ـــدل يمـــو: تعـــالى يقـــول [181رة:]البقـــ {ېئىئ    ېئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ} "لقول  ا
 فللـىاأل  بطريـق لهـا الكلمـان ذلـ  يإ ليدي   فنق أل ييها لزاد حكمها يغير يهافلحر   الوصيا

 اأـى الميـ  أجر لق  لقد: لاحد لغير ابا ٍ  ااو قال  [181]البقرة: {ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئىئ  }
 ب  ألصى ما اأى طأ ا قد :أ  [181]البقرة: {ىئ   ىئ   ی   ی } ذل  ادلوا بالذيو اإلث  لتعأق هللاف

 .دليه  الموصى ادل  ليما فاذل  اأي ق  لهو المي 
 فلمجاهـد فالعاليـا لأاـو فابـا ٍ  ااـو قال[ 182]البقرة: {ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ }لقول : 

 زادلا بـأن كأهـا الخطـأ أنـوا، يمـم  لهـذا الخطـأف :الجتف: لالسد  فأنسٍ  او لالريي  فلالضحا 
 ااتلــ  اــوال ألصـى أل فمحابــاة   الفالنـإ المــإ  ابيعــ  ألصـى دذا كمــا لسـيأاف أل اواســطاٍ  الارث ـ
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ــ دمــا الوســاأ ف مــو ذلــ  نحــو أل ليزيــدها  غيــر مــو بــفقل  لقــوة بطبعــ  اــ  فاامــد غيــر امخطئ 
 الوصـيا يـإ ليعـدل القضـيا يصـأح أن هـذهف لالحالـا يأأوصـإ ذلـ ف يإ ا ثم   املعمد   أل رفتبص  
 لأبـب  فدليـ  األبـيا  أقـر  هـو مـا دلـى المي  ب  ألصى الذ  او ليعدل المراإف الوج  اأى
 مـو لـيس لاللوييـقف اإلصـال، لهـذا المـراإف لالطريـق الموصـإ مقصـود اـيو اجمع ـ بـ  موراأل

 ذلـ  مـو لـيس هـذا أن  عأه لـيُ  ذلـ ف اـو التهـإ اأـى يبيتـ  هـذا اطـف للهذا ؛بإ  يإ اللبدي 
 ".أاأ  وهللا بسبي ف

 {ېئىئ    ېئېئ      ۈئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ} قتنااااااي أ دااااااكال فااااااي الًبااااااكدل الاااااا ه ُأشااااااير مباااااال
   او  ا قأتي وارقااإ  كً:باة علا  كأيارل  ا  ال ًال الًاي تاري ف قتني   ا أ دكال[ 181]البقرة:

وئ   }  ب:عااة دنااا:، علاا  أن ااا وماا، و كًباا:، لتلاام ال ااكا   ياا:الذ كااا،  خ :طااة و كًاال أ اال ا

 يااك شااخصل داار  أ،  اا ا  في اام ال:ماا،  اا ا [181البقــرة:] {ىئ ېئۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   
ااال:ماا علاا  زاو ااة  اا  زواقااا الااا:فية  أو علاا    اال أ  ا، أ ق  اام ال ااكف الااارعي قكاا:،  :م:فذ

، ُق لااال فياااه التلااام   ااال ُتساااًتمل فياااه أ ااا:ر   ر اااة أو  اااا أشااابه يلاااك  ف ناااه ُدباااكا  وُ غياااار المكاااا
وأ شاايل فااي يلااك  ول اا   اال دب اا  ال:ماا،  اام الًااا يأ  أو   المنااا:  عليااه  اا  مِّباال ال:اماا،

ه حااا  علاا  ، ااةل أ قااالأ ال:ماا، علي ااا ف اا:  اطاال   اا ا   اال النراار  ل اا  علاا  أ ُق ااا إ وماا،ت 
 .ليس    الًبكدل المن ي عنه

 ."مزيدٍ  او الوليد او العبا  ثتاحد  : حات  أاإ ااو قال لقد"
  زَ ك  أم ز ِّك 

 ."ااو مزيهد"
 يأ   اك:  عنكك ايأ ..ا

 طالب:........
   ايا

 ا را يم
 طالب: مهزيهد.

 . ُدرا،م  م يلك نتم اك:    َ زَ ك
اـو  ثتإحـد   :الزهـر   قـال األلزااـإف اـو أاـإ أيبرنـإ فقرا ة   دزيه مه  او الوليد او العبا  ثتاحد  "

 "قال أن  -لسأ  اأي  هللا صأى- التبإ او فااأما او فارلة
 طالب:........

 .نتم
 طالب:........
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ثني عروة ع  عائاة.  ما  الز رهإ حكا
د  » :قـال أنـ  -لسـأ  اأي  هللا صأى- التبإ او" ـو   ُيـره قها   م  ـده يها ي ـإ الجـانف صه ـا ت ـ   حه د   مه ـو   ُيـره  م 

ي ا   ص  ت ف   له ده  ال ُمج  ت  ت     ا   قـالف الوليـد اـو بـا الع حـديث مـو مردليـ  اـو بكر أاو رلاه لهكذا «مهو 
 رلاه دلقـ يقـ،ف اـرلة اـو هـو دنمـا الكـالم لهـذا دفمزيهـ اـو الوليـد يي  أيطأ لقد: حات  أاإ ااو

 ."ارلة ب  يجالز يأ  فاأللزااإ او مسأ ٍ  او الوليد
 طالب:.........

 .نتم
 طالب:.........

د  » أنه ماا إ ـو   ُيـره قها   م  ـده يهات ـ    ي ـإ الجـانف صه ـا حه د   مه ـو   ُيـره ـي ا   م  ص  ت ـف  ا له ـده  ل ُمج  ت  ت ـ    ا  ي فا ا ا  «مهو 
 . ال ياة

 طالب:.........
 لفرق  ين ما ا  ا   ،ن، وأ،ن، 
 طالب:.........

 .ضتي، عل  كل حا  ال كدث ضتي،  ا فيه...
قـال:  يوسفف او داراهي  ثتاحد  قال:  داراهي ف او أحمد او محمد ثتاحد  : أيضا مردلي  ااو لقال"

 اـو فاكرمـا اـو هتـدف أاـإ اـو دالد اـو فالمغيرة او امر ثتاحد  قال:  امارف او همام ثتاحد  
ـي ا   ي ـإ الجتـف»: قـال -لسـأ  اأي  هللا صأى- لتبإا او فابا  ااو ص  ـوه  ال وه ـاأ ر  ال كه  م   لهـذا «به
 ."نظر اأيض   ريع  يإ

 طالب:.........
 اثني .

   ا ضتي،  ق : إ وضأا  :م:فذا.
 طالب:.........

 ال،ن،  عنكنا ال،ن،.
 طالب:.........

 ال،ن،  : ال ي، كله واحك  :إ الميل وعكم التك .
 كم ِّل.  

 ."الرزاق ابد قال ما هذا يإ لرد ما لأحسو"
 في   ا البا .

 حوببف او بهر او هللاف ابد او أبعث او فمعمر ثتاحد   :الرزاق ابد قال ماالبا   هذا يإ"
ُجــ ه  دن» :-لســأ  اأيــ  هللا صــأى- هللا رســول قــال: قــال هريــرةف أاــإ اــو ــ ُ  الر  ــ    لهيهع مه ــ    ب عهمه  أهه 
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ر   ي  يوه  ال خه ع  ب  تها ف سه ى يهإ ذها سه صه افٍ  أهل  ي ل   ف ي إ حه ص  له ُ  له  الرج  لإن فالتار ييدي  امأ  بمر له ُ  يهُيخ 
ر    بعم  ليعم  يوه  الم  ع  ب  تها ف سه لُ  سه ـي ل   ف ي إ يهيهع د  ص  ـله ُ  له ـر   لهـ ُ  يهُيخ  ي  أ ـ  ف ب خه ُي ُ  اهمه ت ـاه  يهيهـد   قـال «ال جه

 :هريرة أاو
 اآليا". [229:البقرة] {وئ   وئ   ۇئ   ۇئۆئ ەئ     } بئل  دن اقر لا

 الل م ضل ِّ عل    مك  الل م ضل ِّ ويلم عل  عبكك.
 طالب:.........

 ال:ا،ل وا،ل  والمنكو   نكو .  عل  أضله كل  
 طالب:.........

قااامل  اا ا و اا ا   اا  كااا، عليااه وا،اال و،بااة وضاايًه  و اا  لاام قكاا  عليااه أ اارت وا،اال ُدنااك  لااه 
 يلك.


